SELOSTE

VALMISTEEN NIMI
FRESUBIN ORIGINAL FIBRE kliininen ravintovalmiste

KOOSTUMUS
Ravintosisältö/100 ml: Energiaa 420 kJ (100 kcal), vettä 84 ml, proteiinia 3,8 g, hiilihydraatteja 13,0 g, josta sokeria
0,9 g, laktoosia ≤ 0,01 g, rasvaa 3,4 g, josta tyydyttyneitä rasvahappoja 0,3 g, kertatyydytymättömiä rasvahappoja 2,1
g, monityydyttymättömiä rasvahappoja 1,0 g, EPA + DHA 0,03 g, kuitua 1,5 g.
Ainekset: Vesi, maltodekstriini, kasviöljyt, maitoproteiini, soijaproteiini, inuliini (sikurista), selluloosa, vehnätärkkelys,
kaliumsitraatti, natriumkloridi, kalsiumkarbonaatti, emulgointiaineet (soijalesitiini, E 471), kaliumvetyfosfaatti,
stabilointiaineet (E 460, E 466), magnesiumkloridi, koliinivetytartraatti, kalaöljy, kalsiumfosfaatti, natriumsitraatti, vit.
C, magnesiumoksidi, rautasulfaatti, sinkkisulfaatti, niasiini, mangaanikloridi, pantoteenihappo,natriumfluoridi, vit. B 2,
vit. B6, vit. E, kuparisulfaatti, vit. B1, vit. A, -karoteeni, foolihappo, kromikloridi, natriummolybdaatti,
natriumseleniitti, kaliumjodidi, vit. K1, biotiini, vit. D3, vit. B12.
Mineraalit: Natrium 133 mg, Kalium 155 mg, Kloridi 153 mg, Kalsium 80 mg, Fosfori 63 mg, Magnesium 25 mg.
Hivenaineet: Rauta 1,3 mg, Sinkki 1,2 mg, Kupari 133 mikrog, Mangaani 0,27 mg, Jodi 13,3 mikrog, Fluori 0,13 mg,
Kromi 6,7 mikrog, Molybdeeni 10 mikrog, Seleeni 6,7 mikrog.
Vitamiinit: A-vit. 70 mikrog, -karoteeni 133 mikrog, D3-vit. 1,0 mikrog, E-vit. 1,3 mg, K1-vit. 6,7 mikrog, B1-vit.
0,13 mg, B2-vit. 0,17 mg, Niasiini 1,6 mg, B6-vit. 0,16 mg, B12-vit. 0,27 mikrog, Pantoteenihappo 0,47 mg, Biotiini 5
mikrog, Foolihappo 26,7 mikrog, C-vit. 6,7 mg, Koliini 36,7 mg.
Osmolariteetti: 285 mosmol/l

VALMISTEMUOTO
Kliininen ravintovalmiste.

Käyttö
Tarkoitettu enteraaliseen ruokavaliohoitoon potilaille, joilla on aliravitsemus tai sen riski.
Täydelliseen ravitsemukseen tai lisäravinnoksi potilaille, joiden päivittäinen energiantarve on lisääntynyt
tai ravinnonsaanti normaalista ruoasta heikentynyt ja jotka tarvitsevat ravintokuitua.
Annostus ja antotapa
Käyttö vain terveydenhoitohenkilökunnan ohjauksessa. Täydelliseen tai täydentävään ravitsemukseen. Annostus
potilaan ravinnontarpeen mukaan. Täydellisessä ravitsemuksessa ≥ 1,5 l/vrk. Letkuruokinnan alussa annosta tulee
suurentaa hitaasti. Antonopeutta on valvottava. Nestetasapainoa on seurattava. Ei sovi alle 1-vuotiaille.

Kestoaika
Käyttökelpoinen pakkaukseen merkityn kuukauden loppuun saakka.

Säilytys
Avaamaton pakkaus säilyy huoneenlämmössä (alle 25 °C). Avattua pulloa voidaan säilyttää jääkaapissa enintään 24
tuntia.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus
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Ravitsemuksellisesti täysipainoinen (1 kcal/ml) kuitupitoinen perusravintovalmiste letkuruokintaan. Gluteeniton ja
vähälaktoosinen (≤ 0,01 g/100 ml). Ei sisällä merkittäviä määriä kolesterolia eikä puriinia.
Pakkaukset 15 x 500 ml EasyBag, 8 x 1000 ml EasyBag.
Maku: Neutraali.

Käyttö- ja käsittelyohjeet
Valmista käytettäväksi. Ravistettava hyvin ennen käyttöä.
EasyBag-pussit: Älä käytä pussia, jos se on vahingoittunut tai pullistunut tai sen sisältö on saostunut.

KORVATTAVUUS
Päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601).
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